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พิจารณาตารางทดสอบสารอาหารในอาหาร โดยใชสารตางๆ ไดผลการ
ทดสอบดังตอไปนี้ แลวตอบคําถามขอ 1-2 
 

อาหาร สารละลายไอโอดีน วางบนกระดาษสีขาว สารละลาย 
ไบยูเร็ต 

P สีน้ําเงินแกมมวง กระดาษสีขาวทึบแสง
เหมือนเดิม 

เปนสีฟา 

Q สีน้ําตาล กระดาษสีขาวทึบแสง
เหมือนเดิม 

เปนสีฟา 

R สีน้ําตาล กระดาษสีขาวทึบแสง
เหมือนเดิม 

เปนสีมวงเขม 

S สีน้ําตาล กระดาษใส เปนสีฟา 
 
1. หากสมจิตรนําขาวสุกมาทดสอบจะไดผลเชนเดียวกับการทดสอบอาหารในขอใด  
 1) อาหาร P 2) อาหาร Q 3) อาหาร R 4) อาหาร S  
2. จากผลการทดสอบขอใดสรุปไดถูกตอง  
 1) อาหาร P อยูในกลุมโปรตีน 
 2) อาหาร Q, R และ S ไมมีสารอาหารอยูในกลุมแปง 
 3) หากนําเนื้อหมู, ไขขาว มาทดสอบ จะไดผลการทดสอบเหมือนอาหาร P, Q 

และ S 
 4) อาหาร Q อยูในกลุมผลไม  
3. พิจารณาคุณสมบัติตอไปนี้ 
  A. มีสีขาว  B. ละลายน้ํา C. มีรสเค็ม D. มีรสหวาน 
 คุณสมบัติในขอใดเปนคุณสมบัติของน้ําตาลทราย 
 1) A., B., C. 2) A., B., D. 3) A., C., D. 4) B., C., D.  
4. ขอใดแสดงการไหลเวียนเลือดภายในหัวใจของมนุษย ไปตามหลอดเลือดตางๆ 

เมื่อเริ่มจากการลําเลียงเลือดที่มีปริมาณออกซิเจนนอยไปหามาก 
 1) เอออรตา → หลอดเลือดแดงสูปอด → หลอดเลือดดําจากปอด →     

เวนาคาวา 
 2) เวนาคาวา → หลอดเลือดดําจากปอด → หลอดเลือดแดงสูปอด →    

เอออรตา 
 3) เวนาคาวา → หลอดเลือดแดงสูปอด → หลอดเลือดดําจากปอด →    

เอออรตา 
 4) เอออรตา → หลอดเลือดดําจากปอด → หลอดเลือดแดงสูปอด →     

เวนาคาวา  
5. สิ่งใดไมเกิดขึ้นในขณะที่เราสูดลมหายใจเขาปอด 
 1) ทองจะแฟบ  
 2) กระดูกซี่โครงยกตัวขึ้น 
 3) ความดันอากาศภายในชองอกลดต่ําลง 
 4) กลามเนื้อกะบังลมหดตัวต่ําลง 

 
 
 
 
 
 
 
  
6. 

  
 จากภาพ ขอใดแสดงลําดับการเปลี่ยนแปลงพลังงานไดถูกตองเมื่อกดเปดสวิตช 
 1) พลังงานไฟฟา → พลังงานแสง 
 2) พลังงานเคมี → พลังงานแสง 
 3) พลังงานไฟฟา → พลังงานเคมี → พลังงานแสง 
 4) พลังงานเคมี → พลังงานไฟฟา → พลังงานแสง  
7. จากภาพ ซีกโลกเหนือและซีกโลกใต ควรเปนฤดูอะไร ตามลําดับ  

  
 1) ฤดูหนาว และฤดูรอน 2) ฤดูรอน และฤดูหนาว 
 3) ฤดูรอน และฤดูรอน 4) ฤดูหนาว และฤดูหนาว  
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 1) อาหาร P  
   ขาวสุกเปนอาหารประเภทคารโบไฮเดรตจําพวกแปง ในการทดสอบ

แปงจะใชทดสอบกับสารละลายไอโอดีน หากอาหารนั้นมีแปงเปนองคประกอบอยู 
จะเปลี่ยนสีของสารละลายไอโอดีนจากสีน้ําตาลเปนสีน้ําเงินแกมมวง  

   ดังนั้นขาวสุกจะใหผลการทดสอบเชนเดียวกับอาหาร P  
2. เฉลย 2) อาหาร Q, R และ S ไมมีสารอาหารอยูในกลุมแปง 
   เมื่อทดสอบอาหาร Q, R และ S ดวยสารละลายไอโอดีน ซึ่งเปน

วิธีการทดสอบแปง พบวาไมมีการเปลี่ยนแปลงสีของสารละลายไอโอดีนจาก   
สีน้ําตาลเปนสีน้ําเงินแกมมวง แสดงวาไมมีสารอาหารอยูในกลุมแปง สวน
อาหาร P อยูในกลุมแปง เพราะใหผลการทดสอบกับสารละลายไอโอดีน 

   อาหาร Q ไมมีสารอาหารอยูในกลุมแปง, โปรตีนและไขมัน แต  
ไมสามารถระบุไดวาเปนกลุมผลไมหรือไม  

   อาหาร R มีสารอาหารประเภทโปรตีนเปนองคประกอบ 
   อาหาร S มีสารอาหารประเภทไขมันเปนองคประกอบ 

3. เฉลย 2) A., B., D. 
   น้ําตาลทรายและเกลือมีคุณสมบัติที่เหมือนกัน คือ มีสีขาว และ

ละลายน้ํา แตคุณสมบัติที่แตกตางกัน คือ รสชาติ น้ําตาลทรายมีรสหวาน สวน
เกลือมีรสเค็ม  

4. เฉลย 3) เวนาคาวา → หลอดเลือดแดงสูปอด → หลอดเลือดดําจากปอด 
→ เอออรตา  

   เริ่มจากหัวใจหองบนขวารับเลือดดําจากศีรษะ คอ และแขน     
ทาง Superior Vena Cava สวนเลือดดําจากลําตัว และขา เขาทาง Inferior 
Vena Cava เขาสูหัวใจหองบนขวา เชนกัน เมื่อหัวใจหองบนขวาบีบตัว    
เลือดจะไหลลงสูหองลางขวา โดยผานลิ้นสามแฉกหรือ Tricuspid Valve  
เมื่อหัวใจหองลางขวาบีบตัวเลือดจะเขาสู Pulmonary Artery โดยผานลิ้น    
ที่เรียกวา Pulmonary Valve หลอดเลือดนี้นําเลือดไปแลกเปลี่ยนแกสที่ปอด
โดยการปลอยคารบอนไดออกไซดแลวรับออกซิเจน ทําใหเลือดมีออกซิเจนสูง
ไหลกลับเขาสูหัวใจทาง Pulmonary Vein ซึ่งมีทั้งหมด 4 หลอด จากปอด  
ทั้งสองขางๆ ละ 2 หลอด แลวสงเลือดเขาสูหัวใจหองบนซาย เมื่อหองบนซาย
บีบตัวเลือดจะไหลผานลิ้นหัวใจ Bicuspid หรือ Mitral Valve ลงสูหอง    
ลางซายเมื่อหองลางซายบีบตัวเลือดจะไหลออกทางหลอดเลือดแดงใหญที่
เรียกวา Aorta โดยผานลิ้น Aortic Valve ไปเลี้ยงสวนตางๆ ของรางกาย เมื่อ
เลือดเลี้ยงสวนตางๆ ของรางกายเสร็จแลว จะกลายเปนเลือดที่มีออกซิเจนต่ํา
สงกลับเขาสูหัวใจหองบนขวาทางหลอดเลือดดําใหญอีกครั้ง เปนเชนนี้เรื่อยไป 
ดังรูป  

เอออรตาเปนหลอดเลือดแดงซึ่งลําเลียง
เลือดจากหัวใจไปยังสวนตางๆ ของรางกาย

การไหลเวียนเลอืดภายในหัวใจ

เวนาคาวาสวนบนเปนหลอดเลือดดํา
ซึ่งลําเลียงเลือดจากสวนบนของรางกายกลับสูหัวใจ

หลอดเลือดดําปอดรับเลือดจากปอดสูหัวใจ

ลิ้นหลอดเลือดแดง
หัวใจหองบนขวา
หัวใจหองลางขวา

เวนาคาวาสวนลางเปนหลอดเลือดดํา
ซึ่งลําเลียงเลือดจากรางกายสวนลาง
กลับเขาสูหัวใจ

หลอดเลือดแดงปอด (ซายและขวา)
ลําเลียงเลือดจากหัวใจไปสูปอด

หลอดเลือดดําปอด
หัวใจหองบนซาย

หัวใจหองลางซาย

ลิ้นระหวางหัวใจ
หองบนและหองลาง

เอออรตา

  
5. เฉลย 1) ทองจะแฟบ  
   การหายใจเขา กลามเนื้อกะบังลมหดตัวต่ําลง กระดูกซี่โครงยกตัวขึ้น 

ทองจะปองออก ความดันอากาศภายในชองอกลดต่ําลง อากาศภายนอกจึงเขาสู
ภายใน เมื่อหายใจออก กลามเนื้อกะบังลมคลายตัว กระดูกซี่โครงลดต่ําลง 
ความดันอากาศภายในชองอกสูงขึ้น อากาศถูกดันออกสูภายนอก ทองก็จะ 
แฟบลง  

6. เฉลย 4) พลังงานเคมี → พลังงานไฟฟา → พลังงานแสง  
   จากภาพวงจรไฟฟา ประกอบดวย สวิตช สายไฟ ถานไฟฉาย และ

หลอดไฟฟา โดยเมื่อกดเปดสวิตช จะทําใหแหลงจายพลังงาน คือ ถานไฟฉาย
ซึ่งเปนเซลลไฟฟาเคมีชนิดหนึ่ง ทําหนาที่เปลี่ยนพลังงานเคมีใหเปนพลังงานไฟฟา 
และเมื่อกระแสไฟฟาผานหลอดไฟฟา ก็จะทําใหเกิดแสงสวางขึ้น  

7. เฉลย 2) ฤดูรอน และฤดูหนาว 
   จากภาพที่กํ าหนดให พบวาโลกหันดานซีกโลกเหนือเขาหา      

ดวงอาทิตยจึงเปนฤดูรอน ขณะเดียวกันโลกก็หันดานซีกโลกใตออกจาก    
ดวงอาทิตยจึงเปนฤดูหนาว 

 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


